
Sluttevaluering Våren 2018 SPED4200  

Evalueringen er med Nettskjema, 30 ble invitert, 16 har svart. Svar fra deltidsstudenter er ikke 

tatt med her.  Evalueringen ble gjennomført høsten 2018, etter at disse studentene var ferdig 

med SPED4200.  Fritekstkommentarer er noen steder sammenfattet, anonymisert og rediger 

Oppfølging 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på studiet innenfor de eksisterende rammene 

som vi har. Tilbakemeldingene fra studentene er verdifulle og vil bli tatt med i planleggingen 

av kommende studieår. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Eventuelle utfyllende kommentarer  

 Mykje uro rundt organisering og informasjon om kring praksis og organisering av den. 

Mange personer som skulle administrere praksis, feil informasjon til oss studentar, feil 

og dårleg informasjone ut til praksisrettleiarane. 

 Noe rot med undervisningsplanen. Fikk vite hva som skulle skje når ganske så sent, da 

mange hadde behov for å planlegge. Mye inkonsekventhet i pensumlistene (APA). 

 Ta bort bøker fra pensumlisten som ikke en får tak i, skaper mye hodebry og 

frustrasjon.  

 Flere ganger misvisende eller feil informasjon om rom, om hvorvidt forelsningene er 

obligatoriske, om tidspunkt for levering av eksamen, om organisering av 

praksisplasser m.m. 

 Kunne gitt mer informasjon om WISC testingen. Ingen visste at vi kunne begynne å 

teste barn allerede ved jul. 

 

 



 
 

 

 

Eventuelle utfyllende kommentarer  

 Synes jeg lærte mye av både PBL og arbeidskrav - lettere å lese og få oversikt over 

pensum når man leter etter noe konkret. 



 Likte velig PBL i taleflyt, hvor vi måtte argumentere og forsvare saken vår. Det ble en 

veldig fin læreprosess. 

 Veldig travelt siste semester med både praksis (fordi det var rot med å avklase 

praksisplass før jul), eksamen og pbl i utvilingsarbeid, prosjekt i logopedi og eiksamen 

i logopedi - dette var alt for travelt når det skal være deltid. Eg håpar de omorganiserer 

slik at arbeidsmengda blir meir jamne fordelt utover studiet! 

 Litt ustrukturert opplegg, gruppen forsto ikke helt hva som skulle gjøres og det var litt 

ubalanse i arbeidsfordelingen på grunn av misforståelser. I tillegg til at vi hadde veldig 

mye annet vi skulle gjøre på studiet, så PBL ble kanskje ikke like høyt prioritert av 

mange. Men tanken er god. 

 PBL er vanskelig når man har en stor gruppe fordi det er for mange å diskutere med. 

Det er også vanskelig når en person ikke gjør oppgavene sine og ikke forstår hva vi 

holder på med. Det er ikke så lett å vite når man skal melde fra, og hva som er 

"engangstilfeller". Jeg er veldig takknemlig for alle de engasjerte og hyggelige 

foreleserne vi har hatt, det virker som om standarden er høyere på dette studieemnet 

enn ved mange andre studieemner. Jeg synes det har vært mye fokus på afasi, og 

skulle ønske det var litt mer fordelt. Helst skulle jeg ønske det var mer av alt, og at 

dette var et bachelor og masterstudie som jeg kunne meldt meg direkte på, slik som i 

andre land. 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

Eventuelle utfyllende kommentarer  
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Eventuelle utfyllende kommentarer  



Eventuelle utfyllende kommentarer 

 Skulle ønske vi hadde fått mere hjelp til å finne frem i pensum i begynnelsen av 

studiet. Ofte visste jeg ikke hvor jeg skulle finne det vi skulle ha forelesning om. Man 

måtte vite hva det var for å lete på riktig sted. 

 Vi har hatt lite egentrening stemme. 

 Det er for mye pensum til å rekke over alt. 

 Har måttet fokusere på hovedbøker og forelesningsnotatene. Første studie jeg har tatt 

hvor det er umulig å rekke å lese pensum. Selvom dette studiet er det mest interessante 

jeg har tatt. Veldig stort pensum! 

 Altfor stort pensum, det ble dessuten ikke gitt informasjon om hva vi skulle lese i 

forkant av forelesningene 

 Veldig stort pensum, spesielt i utvilingsmessige språkvanskar har deet vore vankelig å 

få ei god oversikt. 

 Mye bra pensum, og noe som ble litt uoverkommelig på den korte tiden (f.eks. 

Papathanasiou). Noe pensum skulle jeg gjerne ha sett hadde vært mer fremhevet som 

hovedpensum, f.eks Afasi og samtale, Afasi - et praksisrettet perspektiv, og 

Understanding voice problems. Savner en "allround" hovedbok i logopedi på norsk, 

den svenske ble litt tung å lese fordi den er svensk. 

 Det er bøker som er altfor tekniske til at de gir en mening før etter noen år i praksis 

 Jeg var i en kombinasjonspraksis i 6 uker på skole for utviklingsmessige språkvansker 

+ taleflytvansker i 6 uker som var svært lite matnyttig. Lite logopedi, mer 

spesialpedagogikk i form av lesegrupper. Følte at jeg gikk glipp av svært mye mtp hva 

mine medstudenter fikk være med på i regi av sin praksis ved andre praksissteder. 

 I Stemmepraksis på Statped skulle jeg ønske vi fikk mer erfaring med å være 

stemmelogopeder. Dette var noe vi fikk prøve oss på i langt større grad ved andre 

praksissteder. Ellers var de helt fantastiske! Akkurat som alle de andre stedene, 

fantastiske på hver sin måte. 

 Leonard sin bok oppleves vanskelig og svært teoretisk 

 

 

 

 

 

 



 

  leste for nøyaktig på begynnelsen og rakk dermed ikke alt. Men noe kan jeg veldig godt!  

  Dårlig samvittighet for ikke å ha strukket bedre til med lesing og generell egeninnsats, men 

problemet var nok mangel på tid. Alt for mye som skulle læres på alt for kort tid.  

  Mister litt motet når pensumet er mye mer avansert enn forelesningene og faget generelt.  

  Det har vært et hektisk år, og jeg har kjent mye på at jeg ikke har nok tid. Dette henger 

selvfølgelig sammen med at vi bare har 40 studiepoeng i et fag som burde vært fordelt over 

både bachelor og master! Det er litt surt, men jeg har gjort det beste ut av det. 

 

 

  Veldig fornøyd med læringsutbyttet jeg har hatt på så kort tid - jeg lærte MASSE. Samtidig 

skulle jeg så veldig gjerne ha sett at logopedien var noe jeg hadde en bachelor i, slik at jeg 

hadde nok tid til å komme igjennom alle de utrolig viktige momentene i fagfeltet og dermed 

hatt en utdanning med høy grad av profesjonalitet som ferdig utdannet. Føler at jeg bare har 

rukket over det aller mest grunnleggende. En utvidelse av studiet må i alle fall skje dersom 

yrkestittelen logoped skulle bli autorisasjonsgivende.  

  Har lært veldig mye på kort tid! 

EKSAMEN  

Hvor fornøyd er du med eksamensformene? 

 Ja. Man lærer mye av hjemmeeksamen. 

 Svært krevende med eksamen på hele pensum på 4.timer. 

 Jeg syntes man kunne hatt færre oppgaver på skriftlig eksamen. Det var for liten tid til 

å oppgi et tilfredsstillede svar. 



 Skoleeksamen på fire timer var stressende. Uheldig å sitte sammen med andre som 

bare hdde tre timer. Mye avbrytelser over høyttaler om tid til innlevering, fagmøter for 

ulike grupper somvar tilstede. 

 Dårlige eksamensforhold! Mykje uro i lokalet både av andre studentar som var 

tidlegare ferdige med sin eksamen, og av eksamensvakter som gav beskjedar til andre 

gupper over høgtalarsystemet. Dette var veldig forstyrrande og gjorde at tankerekker 

vart avbrotne og at ein blir ukonsentrert. Dette var ikkje godt på ein så kort og intens 

eksamen! 

 Hjemmeeksamen i logopedi er den verste eksamenen jeg noen gang har hatt. Valgte 

afasi-oppgaven. Alt for stor oppgave og alt for mye som skulle besvares på alt for kort 

tid, med alt for liten innsikt i de ulike sidene ved problemene til personen caset handlet 

om. Opplevde oppgaven som nærmest umulig å besvare. Opplevde også at karakteren 

ikke samsvarte med strevet som var blitt nedlagt, så det hele var en stor skuffelse. 

Skoleeksamenen var grei nok, selv om det er et vanvittig stort pensum å skulle rekke 

over på så kort tid. Der var jeg nok heldig med oppgavene. Ser at problemet med 

akkurat denne eksamenen ligger i studiets tidsbegrensninger. 

 Ikke så glad i hjemmeeksamen. Skoleeksamen kunne godt vært på 6 timer. 

 Godt opplegg. 

 Jeg synes det var fordelt litt rart med tanke på at afasi og stamming både var på 

hjemmeeksamen og på skoleeksamen. Når alt skulle på skoleeksamen, kunne man 

kanskje ha valgt å ha flere alternativer på hjemmeeksamen også? 

 Eksamen er aldri en fest, men må til. 

 

Eventuelle andre kommentarer eller forslag 

Er det noe du er spesielt fornøyd med?  

 Selve faget - veldig engasjerende og spennende! Engasjerte og oppdaterte forelesere. 
 Syns praksisuken på skolen var veldig bra og det faglige nivået har vært høy og 

forelesningene gode. 
 Det faglige innholdet i forelesningene og foreleserne vi har hatt har vært av svært god 

kvalitet. Læringskurven er bratt, men du lærer virkelig mye du har bruk for i 
jobbsammenheng. 



 Faglig kvalitet!!! 
 flinke forelesere og sammenhengen mellom teori or praksis 
 Mange gode foreleserar, og relevante tema. 
 Tusen takk til flinke forelesere som gjorde dette studieåret veldig interessant, givende og 

som gjør at jeg gleder meg til en fremtidig yrkestid som logoped. Også tusen takk til alle de 
fantastiske praksisveilederne jeg møtte, særlig i Statped. Jeg er heldig som har hatt dere som 
forbilder! 

 Undervisere som er både hyggelige, dyktige og gode til å undervise. Spennende praksis. 
Bratte læringskurver. 

 Mange engasjerte forelesere. 

Er det noe du savner?  

 Mye rot i forhold til praksis. Fordelingen av oppgaver ble ikke best mulig. Et veldig travelt 
siste semester. 

 Kort fortalt, og som allerede nevnt, at studiet hadde vart over lengre tid. Bachelor i logopedi, 
spesialiserende logopedi-master (innenfor ett av de fire temaene), og ikke minst 
autorisasjon, ja takk! :-) 

 Skulle ønske jeg kunne vært med forskjellige studenter i praksis og ikke samme person hver 
gang. Skulle som nevnt også ønske det var mer av alt. Mer praktisk arbeid, det vil si enda mer 
forberedende arbeid til hvordan man jobber som logoped. 

 

 


